


Затверджено на засіданні кафедри економіки, обліку і аудиту 
Енергодарського інституту державного та муніципального управління ім. Р.Г. 
Хеноха «Класичного приватного університету» 
 
Протокол № 8 від 29 березня 2021р.  
 
Укладачі: к.н.держ.упр., доц. кафедри менеджменту В.О. Меленюк  
                 ст. викл. кафедри менеджменту У.В. Коробчук 
                 ст. викл. кафедри економіки, обліку і аудиту Г.І. Тивоненко 
 
 

І. Пояснювальна записка 
 

Мета фахового випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра є визначення 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок вступників згідно з вимогами до освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності.  

Фахове випробування проводиться у формі усного іспиту з дисциплін, знання з яких є 
базовими для здобуття ступеня бакалавра. Відповіді вступники фіксують письмово на аркуші 
усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні зі штампом ЗВО.  

Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить два 
теоретичних питання. Тривалість підготовки вступника – 45 хвилин.  

Вимоги до підготовки вступника: 
вступник повинен знати:  
– основні економічні поняття і категорії; 
– теоретичні основи правових і економічних відносин;  
– соціально -  економічні   закономірності    та    принципи    господарювання   й 

управління тощо; 
вступник повинен уміти:  
– ефективно використовувати набуті знання при вирішенні практичних задач;  
– виявляти резерви підвищення ефективності виробництва;  
– приймати рішення щодо техніко-економічних, фінансових, статистичних та 

керівних проблем у сучасній ринковій економіці. 
 

ІІ. Структура програми 
 

Розділ 1. Планування та організація діяльності підприємства 
 

 Тема 1. Сутність та організаційно-методичні основи планування 
діяльності підприємства 

Роль і місце планування діяльності підприємства як функції виробничого 
менеджменту. Планування як наука та вид діяльності. Принципи планування. Ресурси 
виробництва як предмет планування. Механізм планування. Інформаційна база планування. 
Різновиди планів та їх комплекси. Характеристика функцій та етапів процесу стратегічного 
планування. Визначення місії і цілей фірми. Зміст і структура поточного плану діяльності 
підприємства. Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка 
розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. Організаційні структури планування на 
підприємстві.  

 



Тема 2. Планування збуту продукції  
Формування плану збуту з урахуванням дослідження ринку, життєвого циклу 

продукції і детермінантів попиту. Асортиментна політика підприємства – найважливіший 
параметр впливу на збут. Моделі асортиментних портфелів. Планування реклами. Складання 
кошторису на рекламні витрати. Планування продажу продукції в сучасних умовах 
господарювання. 

Тема 3. Виробнича програма підприємства 
Виробнича програма її зміст. Зміст завдання плану виробництва і реалізації продукції. 

Агреговані плани сукупних обсягів виробництва продукції (робіт, послуг). Основні тактики 
планування сукупного обсягу виробництва. Методи формування виробничої програми 
підприємства. Характеристика системи виробництва обсягу і реалізації продукції. Валова, 
товарна, чиста й реалізована продукція. Схема формування виробничої програми 
підприємства, її ресурсне обґрунтування. Формування виробничої програми структурних 
підрозділів підприємств. 

Тема 4. Оперативно-календарне планування та регулювання 
виробництва 

Зміст і завдання оперативно виробничого планування діяльності підприємства. 
Система оперативно-виробничого планування. Міжцехове та внутрішньо-цехове оперативно-
виробниче планування. Оперативне регулювання роботи підприємства. Ритмічність 
виробництва. Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 
одиничного, серійного та масового типів виробництва. Календарно-планові нормативи та 
сфера їх застосування. Організація оперативно-виробничого планування. Диспетчерування 
та оперативне розпорядництво. Організація технічного контролю. Основи організації та 
сутність виробничої системи точно в строк. 

Тема 5. Обґрунтування виробничої програми виробничою 
потужністю 

Виробнича потужність і фактори які її визначають. Види виробничої потужності: 
теоретична, проектна, діюча (поточну), резервна. Методика обчислення виробничої 
потужності. Визначення максимально можливого випуску продукції. Динаміка виробничої 
потужності та ліквідація диспропорцій виробничих потужностей підрозділів підприємства. 
Система показників виробничої потужності. Резерви зростання і використання виробничої 
потужності в сучасних умовах господарювання. 

Тема 6. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності 
підприємства   

Зміст процесу планування матеріально-технічного забезпечення в ринкових умовах. 
Мета балансу матеріально-технічного постачання. Визначення потреби в матеріально-
технічних ресурсах. Виробничі запаси, їх класифікація. Функціональне призначення різних 
видів запасів ресурсів. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів. 
Нормування матеріальних ресурсів. Планування поставок матеріальних ресурсів. Основні 
показники використання ресурсів підприємства. 

Тема 7. Планування витрат 
Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат 

виробництва до собівартості продукції. Класифікація витрат на виробництво за окремими 
ознаками. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису 
виробництва за окремими економічними елементами. Калькулювання та його місце в 
економічних розрахунках. Об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова 
номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей. 
Методика обчислення окремих статей калькуляції. Шляхи зниження собівартості продукції в 
умовах ринкової економіки.  

 



Тема 8. Планування персоналу й оплати праці 
Зміст і завдання плану з персоналу і оплати праці. Кадри підприємства, склад і 

структура. Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією. Чинники, що потребують 
урахування у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Механізм 
реалізації кадрової політики. Показники руху робочої сили підприємства. Визначення 
чисельності окремих категорій персоналу підприємства. Планування фонду оплати праці. 
Сучасне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Диференціація оплати праці 
за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Форми й системи 
оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці. Зведений план по праці та 
заробітній платі. Планування розвитку соціально-трудових відносин.  

Тема 9. Планування фінансів 
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Зміст фінансового плану. 

Планування фінансових показників. Прибуток і дохід як основні показники фінансових 
результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку 
(доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. 
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Рентабельність 
певного обсягу продукції та окремих виробів. Економічна суть і загальний методологічний 
підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства.  

Тема 10. Організаційні основи виробництва  
Системна концепція організації виробництва. Виробництво як відкрита система, 

економічна сутність виробничої системи. Елементи системи. Класифікація та властивості 
виробничих систем. Підприємство як складна виробнича система. Функціональні підсистеми 
підприємства як складної виробничої системи. Підсистема забезпечення. Підсистема 
переробки. Підсистема планування і контролю. Технологічна система. Типізація 
технологічних систем. Загальна структура підприємства. Характеристика ресурсних 
складових виробництва. Цілі та завдання виробництва. Зміст організації виробництва на 
підприємстві. 

Тема 11. Виробничий процес і організаційні типи виробництва 
Сутність та види технології, поняття технологічного процесу. Суть виробничого 

процесу. Планування виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів. Виробнича 
операція як основна структурна одиниця виробничого процесу. Проектування технологічних 
процесів. Організаційні типи виробництва. Основні ознаки і показники, що визначають 
організаційний тип виробництва. Одиничне, серійне, масове виробництво. Характеристика 
організаційних типів виробництва. 

Тема 12. Організація виробничого процесу у часі та просторі  
Поняття і складові виробничої структури підприємства та чинники, що її визначають. 

Принципи формування виробничих структур. Процедура вибору місця під виробництво. 
Фактори, що впливають на вибір місця під виробництво. Просторове розташування 
підприємства. Стратегії розміщення системи підприємств. Суспільні форми організації 
виробництва. Характеристика різних форм організації праці. Організація руху предметів 
праці у виробництві. Сутність і структура виробничого циклу. Склад і структура тривалості 
виробничого циклу. Види руху предметів праці по операціях. Послідовний, паралельний та 
паралельно-послідовний види руху предметів праці по операціях. Розрахунок тривалості 
виробничого циклу при різних видах руху предметів праці. Проектування виробничого 
циклу. 

Тема 13. Методи організації виробництва 
Сутність методу організації виробництва і чинники, що визначають його вибір. 

Методи організації основного виробництва. Одиничний, партіонний або потоковий методи 
організації виробництва. Основні ознаки і умови застосування не потокового методу. 
Обчислення кількості устаткування в не потоковому виробництві. Технологічна і предметна 
форми спеціалізації. Партіонний метод обробки. Предметно-групова форма організації 



виробництва. Предметно-замкнені дільниці та параметри їх організації. Особливості 
організації дільниць серійного складання виробів. 

Тема 14. Організація потокового та автоматизованого виробництва  
Основи організації потокового виробництва, його ознаки. Оперативна підготовка 

виробництва. Визначення потокової лінії, її структурних елементів. Класифікація потокових 
ліній. Розрахунок основних параметрів потокових ліній. Економічна ефективність 
потокового виробництва. Шляхи удосконалення потокових методів організації виробництва. 
Сутність автоматизації виробничих процесів і етапи їх розвитку. Поняття автоматизованого 
виробництва та етапи його розвитку. Фактори створення групових автоматизованих 
виробництв і модулів. Система виробництва «канбан». 

Тема 15. Організація трудових процесів і робочих місць 
Трудовий і виробничий процеси, їх взаємозв’язок. Загальна характеристика трудового 

процесу. Класифікація трудових процесів за основними ознаками. Структура трудового 
процесу. Основи проектування трудового процесу. Поділ і кооперування праці. Поняття про 
робоче місце. Організація робочого місця та його обслуговування. Форми організації праці і 
вимоги до умов праці на робочому місці. Поняття про раціональне планування робочих 
місць. Організація праці працівника. Основні функції обслуговування робочих місць. 
Системи і форми обслуговування робочих місць. 

Тема 16. Організація обслуговування виробничого процесу 
  Характеристика, значення, склад і вимоги до організації обслуговування виробництва. 
Сутність та основні принципи організації допоміжних і обслуговуючих підрозділів. Шляхи 
удосконалення роботи допоміжних і обслуговуючих підрозділів. Зміст завдання організації 
технічного обслуговування виробництва. Види технічного обслуговування та ремонту 
основних засобів. Ремонтні роботи технічних обслуговувань. Організація інструментального 
господарства. Енергетичне забезпечення виробничих процесів обслуговування виробництва. 
Організування транспортного господарства. Організація складського господарства.  
 Тема 17.   Організаційно   -    виробниче  забезпечення 
конкурентоспроможності продукції  

Якість як ефективний засіб задоволення вимог споживачів і зниження витрат 
виробництва. Показники і методи оцінки рівня якості продукції. Поняття стандартизації. 
Сутність, завдання та об’єкти контролю якості на виробництві. Організація контролю якості, 
його види і методи. Конкурентоспроможність продукції. Методи визначення 
конкурентоспроможності продукції. Сутність, принципи та види сертифікації продукції. 
Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві. Показники оцінювання 
якості продукції. Методи оцінки якості виробничих процесів. Організація управління якістю 
продукції на підприємстві.  

Тема 18. Комплексна підготовка виробництва нової продукції  
Життєвий цикл виробу та інновації. Система комплексної підготовки виробництва. 

Планування оновлення продукції, склад і завдання. Процес створення та освоєння продукції. 
Оптимізаційні розрахунки нововведень продукції. Структури організацій-розробників нових 
виробів. Організація на виробництві науково-технічних досліджень. Науково-дослідні 
роботи та їх види. Етапи науково-дослідної роботи. Організаційна підготовка виробництва й 
освоєння нової продукції. Організація винахідництва, раціоналізаторства та патентно-
ліцензійної роботи. Шляхи удосконалення комплексної підготовки виробництва. 

 
 
 
 
 
 



Розділ 2. Економіка і нормування праці 
 

Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки 
праці 

 Еволюція поглядів на категорію «праця». Завдання, предмет і об’єкт економіки праці. 
Соціально-економічна сутність праці та її функції. Зміст і характер праці. Види праці. 

 Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 
 Населення як демоекономічна категорія. Соціально-економічна характеристика 

трудових ресурсів. Економічно активне та економічно неактивне населення. Характеристики 
відтворення населення та ресурсів для праці. Поняття про трудовий потенціал. Показники, 
що характеризують компоненти трудового потенціалу людини. Людський капітал як 
соціально-економічна категорія.  

Тема 3. Відносини зайнятості та безробіття  
Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-

трудових відносин. Економічна та соціальна сутність зайнятості. Види і форми зайнятості. 
Державне регулювання зайнятості. Безробіття як економічна категорія. Чинники формування 
безробіття. Види безробіття. Призначення державних, територіальних і базових програм 
зайнятості населення. Заходи щодо реалізації державної програми зайнятості. 

Тема 4. Внутрішній ринок праці організації 
 Поняття ринку праці. Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, ціна. 

Зовнішній і внутрішній ринок праці. Система управління персоналом організації. 
Планування персоналу. Розвиток персоналу організації. Оцінювання персоналу організації. 

Тема 5. Регулювання соціально-трудових відносин в організації 
 Сутність, сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин. Предмет, принципи і типи 

соціально-трудових відносин. Сутність соціального партнерства. Роль найманих працівників 
і профспілок у системі соціального партнерства. Система заходів громадського і державного 
регулювання соціально-трудових відносин. Правові засади та механізм соціального 
партнерства. Колективні договори й угоди – основа соціального партнерства. Забезпечення 
ефективної зайнятості. Договірне регулювання оплати праці. Організація та охорона праці. 

Тема 6. Сутність, значення і об’єкти нормування праці 
Норма праці як конкретний вираз міри праці. Основні принципи нормування праці. 

Структура виробничого процесу як єдності трудового і технологічного процесів. Склад 
технологічного процесу. Класифікація трудових операцій. Виробнича операція як головний 
об’єкт нормування праці. Виробнича операція у технологічному відношенні. Виробнича 
операція у трудовому відношенні.  

Тема 7. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу 
 Мета і завдання вивчення використання робочого часу. Класифікація витрат робочого 

часу: по відношенню до виконавця, по відношенню до обладнання, по відношенню до 
виробничого процесу. Класифікація методів вивчення витрат робочого часу. Характеристика 
основних етапів вивчення витрат робочого часу. Використання результатів аналізу щодо 
виявлення причин витрат робочого часу. Фотографія робочого часу, її зміст і особливості 
проведення. Види фотографії робочого часу: індивідуальна, групова, само фотографія, 
фотографія виробничого процесу, маршрутна, фотографія часу використання устаткування. 
Хронометраж, його призначення. Організація проведення хронометражних спостережень. 
Види хронометражу.  

Тема 8. Нормативи і норми витрат праці 
Поняття і види норм витрат праці: норми часу, норми виробітку, норми часу 

обслуговування, норми чисельності. Класифікація норм за видами витрат часу. Класифікація 
норм витрат часу за ступенем деталізації. Класифікація норм витрат часу за сферою 
застосування і терміном дії. Структура технічно обґрунтованої норми часу. Поняття і вимоги 



до нормативів витрат праці. Поділ нормативів витрат праці за призначенням, за структурою 
трудового процесу, за сферою застосування. Порядок розробки нормативів з праці. Умови і 
порядок перегляду нормативів з праці.  

Тема 9. Методи нормування і способи встановлення норм праці  
Аналітичний і сумарний методи нормування праці, їх різновиди. Суть науково 

обґрунтованих норм. Методи розрахунку нормованих завдань для робітників-погодинників. 
Нормування ручних і машинно-ручних процесів. Нормування механізованих процесів праці. 
Нормування праці апаратурних процесів. Нормування праці автоматизованих процесів. 
Нормування праці робітників-багатоверстатників. Нормування праці допоміжних робітників 
за окремими групами. Суть бригадної форми організації і оплати праці. Нормування праці в 
умовах бригадної організації праці.  

Тема 10. Продуктивність і ефективність праці  
Ефективність праці: зміст та критерії оцінки. Поняття і значення продуктивності 

праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Фактори продуктивності 
праці: поняття, сутність і групи. Методика виявлення та обчислення резервів зростання 
продуктивності праці. Управління продуктивністю праці на підприємстві.  

Тема 11. Витрати на персонал і заробітна плата  
Сутність вартості робочої сили. Доходи населення та джерела їх формування. 

Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії. Функції заробітної плати. 
Принципи та елементи організації заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. 
Договірне регулювання оплати праці. Поняття форм і систем заробітної плати. Відрядна 
форма оплати праці. Почасова форма оплати праці. Оплата праці в бригадах. Організація 
преміювання працівників. Гнучка, безтарифна та контрактна системи оплати праці.  

Тема 12. Тарифне нормування заробітної плати  
Призначення і склад тарифної системи. Тарифно-кваліфікаційні довідники, їх 

призначення, структура, зміст. Тарифні ставки, їх економічне значення, види. Тарифні сітки, 
їх призначення, різновиди. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців. Доплати і 
надбавки. Шляхи удосконалення тарифної системи оплати праці.  

Тема 13. Аналіз і планування праці на підприємстві  
Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки. Система трудових 

показників, їх взаємозв’язок. Планування та аналіз продуктивності праці. Планування та 
аналіз чисельності й складу персоналу підприємства. Планування та аналіз заробітної плати. 
Планування фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців.  

Тема 14. Планування соціального розвитку організації  
Роль і місце соціального управління в плануванні та організації розвитку персоналу. 

Прогнозування і планування соціального розвитку персоналу в організації та поза 
виробництвом. Вдосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу 
працівників. Задоволення потреби менш соціально захищених груп персоналу організації та 
їх професійного розвитку. Стимулювання соціального розвитку персоналу.  

Тема 15. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці  
Сутність витрат на робочу силу. Звітність з праці та нормативні документи. Аналіз 

обліку витрат на робочу силу. Проблеми оцінки вартості трудових ресурсів. Відображення 
витрат на робочу силу в рахунках бухгалтерського обліку. Аудит звітності з праці. 
Практична робота аудитора з персоналу. 

 
 
 
 
 
 



ІІІ. Критерії оцінювання 
 

1. Фахові випробування на навчання за ступенем «бакалавр» проводяться у терміни, 
встановлені Правилами прийому до Енергодарського інституту державного та 
муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» у 2021 
році. 

 2. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними 
засобами забороняється. Відповіді пишуться ручкою одного й того ж кольору. Відповіді на 
питання повинні бути чіткими, послідовними і логічними. 

 3. Фахові випробування проводяться у усній формі, на випробування виноситься два 
теоретичних питання. 

 4. Тривалість підготовки вступника 45 хвилин. Кожне питання з білету є 
рівнозначним за їх внеском до загальної оцінки. Відповідь по кожному питанню з білету 
оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкова оцінка є сумою двох оцінок за кожним 
питанням білету і складає від 0 до 200 балів. 

 5. Мінімальний бал підсумкової оцінки, що дозволяє брати участь у конкурсі – 100 
балів.  

6. Відповідь по кожному питанню білета оцінюється за такими критеріями: 
високий (90-100 балів) - вступник демонструє міцні і систематичні знання всіх 

положень теорії, питання розкрито досить глибоко і повно, відповідь відрізняється точністю 
формулювань, на рівні самостійних роздумів з елементами творчого мислення. Вступник 
вільно оперує поняттями, засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, подає 
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні 
приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу; уміє доводити та відстоювати 
свої погляди; 

вище середнього (80-89 балів) - вступник досить повно дає відповіді на всі питання, 
знає основну літературу, подає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення 
і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного 
матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, що не 
приводить до викривлення сутності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, 
кількість яких є незначною; 

середній (70-79 балів) - вступник в загальному добре володіє матеріалом, знає 
основні положення матеріалу, знає основну літературу, подає матеріал у логічній 
послідовності, але не робить певні узагальнення і висновки. Допускає окремі, несуттєві, не 
системні помилки у відповіді, що не приводить до викривлення сутності; 

достатній (60-69 балів) - відповідь вступника відтворює основні поняття і 
визначення, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв'язок між ними. Вступник розуміє 
постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. 
Допускає значну кількість неточностей і грубих помилок; 

задовільний (50-59 балів) - вступник має певні знання, передбачені програмою 
вступних випробувань, дає неповну, елементарну відповідь на поставлене теоретичне 
запитання на рівні репродуктивного матеріалу. При розкритті питання цілком відсутня 
самостійність; 

низький (0-49 балів) - відповідь вступника фрагментарна, безсистемна, має суттєві 
помилки і визначається на рівні, який є мінімально допустимий. 

 
 
 
 
 
 
 




